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RO
Oferim o gamă variată de produse în linie cu trendurile actuale din design.
Obiectivul nostru este satisfacția garantată a clienților, prin oferirea de produse
și servicii de calitate superioară care acoperă toate nevoile legate de uși și
accesorii. Toate ușile sunt realizate în conformitate cu cele mai recente
standarde antiefracție, certificate de cele mai mari institute europene.

EN

We offer an expanded range of products, following the trends of modern
design. Our vision is a satisfied customer covering all of his needs, offering
high quality on our products and services.All doors are constructed in
accordance with the latest anti burglar standards, certified by the greatest
European institutes.
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Uși rezistente la foc
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Pivotante
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Pivot

RO
Elementul arhitectural care face casa ta unică. Depășim
deschiderea standard, oferind arhitectului libertatea de proiectare
pentru a acoperi deschiderile mari. Ușa impresionează prin
deschiderea rotativa pe mecanismul axial, oferind reglaj 5D, și prin
grosimea canatului de 150 mm. Izoilarea se face cu cauciuc pe
scuturile duble automate din partea de sus și de jos. Simplitatea
liniilor sale oferă un design arhitectural modern. Inovația
arhitecturală a ușii Pivot se completează alegând panouri din
material lemn, aluminiu, sticlă sau ceramică Laminam. Dimensiuni
standard de până la 3,00 metri înălțime și până la 2,00 metri
lățime.

Fără sutură
seamless

Grosime 150 mm.
thickness 150mm

Balama ajustabilă 5D
5D adjustable hinge
EN

The architectural element that makes your home unique. We
go beyond the standard opening, giving to the architect a
freedom of design to cover large openings. The door impresses
with the rotating opening on the axial mechanism, providing
5D adjustment, and with the 150mm thickness of leaf. Wind
permeability is achieved with rubber on the double automatic
windshields at the top and bottom. The simplicity of its
lines offers a modern architectural design. The architectural
innovation of Pivot door is completed choosing panels with
material of wood, aluminium, glass or ceramic Laminam.
Standard dimensions up to 3.00 metres height and up to 2.00
metres width.

Izolație termică și fonică
thermal & sound insulation

double windshield

Rezistență
Rezistență mare la expunerea la soare
High resistance to long sun exposure

resistance

Rezistență mare la condiții extreme de vreme
High resistance to extreme weather conditions
Rezistență mare la apă/ umiditate
High resistance to water/ moisture

Înălțime max. 300 cm.
Lățime max. 200 cm.
height max 300cm
width max 200cm
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Pivotantă
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Titan cu balama fără sudură

Uși securizate • Security Doors

Titan with Seamless Hinge

RO

Balama ascunsă. Ușă Τitan cu două balamale
reglabile ascunse, devenind invizibile atunci când
ușa este închisă pentru un aspect curat. Aceste
balamale sunt o tendință nouă și modernă în design,
oferind minimalism și perfecțiune. Foaia de ușă se
poate deschide până la 120 de grade.

Fără sudură
seamless

Balamale ascunse
EN

Hidden hinge. Τitan door with two hidden
adjustable hinges, becoming invisible when the
door is closed for a clean look. These hinges are a
new stylish design that provides minimalism and
perfection. The leaf can open up to 120 degrees.

hidden hinge

Izolare termică și fonică
thermal & sound insulation

Rezistență
resistance

Electrogalvanizare
electrogalvanized

Lungime max. 250 cm.
Lățime max. 123 cm.
height max 250cm
width max 123cm
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Titan Coplanar
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Titan Coplanar
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Designul ușii permite amplasarea la același
nivel cu peretele din exterior sau din interior,
oferind diverse opțiuni în proiectarea
arhitecturală și obținerea formei perfecte.

Fără sudură
seamless

EN

The design of the door allows to be placed on
the same level with the wall on the outside or the
inside, offering various choices in architectural
design and achieving the perfect shape.

Izolare termică și fonică
thermal & sound insulation

Rezistență
resistance

Electrogalvanizare
electrogalvanized

Lungime max. 250 cm.
Lățime max. 123 cm.
height max 250cm
width max 123cm
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Titan
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Acesta este modelul de bază. Designul și echiparea
de care dispune Titan poate satisface toate nevoile
casei tale. Oferim acest model în aproape toate
dimensiunile, cu un canat sau dublu canat, cu lumini
laterale si lucarnă. Puteți alege dintr-o varietate de
încuietori și sisteme de acces, electronice sau nu.
Există două versiuni de uși. Furt clasa C3 și
rezistență la foc de 90 min.

Armură dublă
double armor

Izolare termică și fonică
thermal & sound insulation
EN

Our basic model. The design and the equipment
that Titan has, can meet all the needs of
your home. We produced it in almost all the
dimensions, single or double leaf, with side lights
and dormer window. You can choose from a
variety of locks and access systems, electronic or
not. There are two door versions. C3 class theft
and 90min fire resistance.

Rezistență
resistance

RC3
RC3

Rezistentă la foc
fireproof

Antiglonț
bulletproof

Lungime max. 250 cm
Lățime max. 123 cm
height max 250cm
width max 123cm
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Panouri
Panels
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Ceramică

Panouri • Panels
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Ceramic

GR

Aceste texturi creează un produs avansat din
punct de vedere estetic, cu caracteristici unice și
rezistență ridicată la condițiile meteorologice. Ușa
suferă o transformare dintr-o componentă de
construcție într-un element de mobilier. Puteți
acoperi peretele cu aceeași textură creând un
camuflaj perfect și rezultatul este uimitor.

Calce Nera

Kanka Black
EN

These textures create an aesthetically advanced
product with unique features and high resistance
to weather conditions. The door undergoes a
transformation from building component to a
furnishing element. You can cover the wall with
the same texture creating the perfect camouflage
and the result is amazing.

Kanka Brown

Marfil

Nero Greco

Ossido Bruno

Sovoia Gricia

Rezistență mare la expunere solară
High resistance to long sun exposure

Statuarietto

Rezistență mare la condiții extreme de vreme
High resistance to extreme weather conditions
Rezistențî mare la apă/ umiditate
High resistance to water / moisture

Travertino Romano
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Sticlă
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Glass
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Sticla, cel mai utilizat material în designul
arhitectural, este folosită și ca panou de ușă. O ușă
cu un panou de sticlă are un farmec aparte.
Disponibil în diverse modele, într-o varietate de
culori RAL și vopsea ceramică, în funcție de tipul
ușii dumneavoastră.

Beige Glass

Black Glass
EN

Glass, the most widely used material in
architectural design, is used also as a door panel.
Having a glass panel in your door, you enjoy
the charm of it. Available in various designs,
in a variety of RAL colors and ceramic paint,
depending the type of your door.

Blue Glass

Pink Glass

Red Glass

Yellow Glass

All RAL colors

Rezistență mare la expunere solară
High resistance to long sun exposure
Rezistență mare la condiții de vreme extreme
High resistance to extreme weather conditions
Rezistență mare la apă/ umiditate
High resistance to water / moisture
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Aluminiu
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Aluminium
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Pentru condiții de mediu exigente, puteți combina
luxul și estetica cu nevoile dumneavoastră de
protecție. Panourile din aluminiu în culori RAL sau
care imită lemnul vor oferi rezistență împotriva
factorilor de mediu, dar în același timp vor da casei
dumneavoastră o notă de eleganță.

Wood Imitation

All RAL Colors
EN

For demanding environmental conditions,
you may combine luxury and aesthetics with your
protection needs. Aluminium Panels in wood
or RAL colors will provide endurance against
environmental factors while it will offer elegance
to your home aesthetic.

Rezistență mare la expunere solară
High resistance to long sun exposure
Rezistență mare la condiții de vreme extremă
High resistance to extreme weather conditions
Rezistență mare la apă/ umiditate
High resistance to water / moisture

White
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Aluminiu
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Aluminium

2301

2500

3210 3D

3540

3212 3D

3213 3D

3500

3720

3550

3780

3560

3630

3830

3876

Aluminiu
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Aluminium

3885

4103

4108

4275

4515

4650

5001 Traditional

4170

4250

4260

5045 Traditional

5130 Traditional

5140 Traditional

6000

Realizate manual

Panouri • Panels
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Handmade

N200

A100

N201

A101

N202

A102

N203

A103

N204

A104

AA1

A105

AA2

A106

AA3

A107

AA4

A108

AA5

A109

RO

Siguranța în combinație cu unicitatea și
eleganța obiectelor lucrate manual, ne oferă un
rezultat estetic deosebit. Panourile realizate
manual în forme și modele de lemn atât clasice
cât și moderne, îndeplinesc cele mai înalte
exigențe estetice și de calitate.
EN

Safety in combination with handmade elegance,
give us a high aesthetic result. Handmade panels
in wood shapes and designs both classic and
modern, meets the highest aesthetic and quality
requirements.

Rezistență redusă la expunere solară
Reduced resistance to long sun exposure
Rezistență redusă la condiții Reduced resistance to
extreme weather conditions
Rezistență redusă la apă/ umiditate
Reduced resistance to water/ moisture
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Realizate manual
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Handmade

A1

A 28

A 29

E6

E7

E 10

E 35

A 51

A 52

A 53

Z 12

Ζ 11

Ζ 22

Ζ 23

Cu varietate de culori și variante infinite de
design, cu perfecțiunea pe care niciun alt
material nu o poate oferi, putem transforma
ideile tale în realitate, oferind ușii tale
personalitatea dorită. Panou cu durabilitate
ridicată în utilizarea de zi cu zi.

Makalu Pearl Grey
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Pantographic & Inox

RO

Panouri • Panels

Exclusive*

PVC

Wenge

Stone Dark Grey

Melinga Grey

Black Mat

Dark Walnut

EN

With color variety and infinite design creations,
the perfection that no other material can offer,
we can make your ideas come true giving your
safety door your own touch. Panel with high
durability in everyday use.

Cherry

Walnut

Cappuccino

Melinga White

Rezistență redusă la expunerea solară
Reduced resistance to long sun exposure
Rezistență redusă la condiții extreme de vreme
Reduced resistance to extreme weather conditions
Rezistență redusă la apă/ umiditate
Reduced resistance to water / moisture

White

* Combinat numai cu profil
perimetric negru mat
* Combined only with black
mat perimetric profile
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PVC
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KT 107

KT 110

KT 117

KT 118

KT 167

KT 169

KT 194

KT 228

KT 119

KT 127

KT 136

KT 165

KT 229

KT 232

KT 253

KT 264

CPL

Panouri • Panels
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GR

Cu un aspect remarcabil și o senzație deosebită,
panourile CPL oferă ușii dumneavoastră de intrare
sentimentul unui mobilier delicat. Utilizarea
aspectului din lemn și a detaliilor di INOX se
potrivește cu stilul clasic și modern.
EN

With special appearance and particular feeling,
CPL panels gives your safety door the sense of
a delicate furniture. The use of wooden look and
INOX details matches classic and modern style.

Rezistență scăzută la expunerea solară
Reduced resistance to long sun exposure

Sabbia

Nocce

Legno

Walnut

D’oro

Silver Amani

Lorenzo

Oak

Vecchio

Khaki

Flamengo
Brown

Delave

Grizio

Cielo

Urban Grey

Laccato

Wenge

Marron

Rezistență scăzută la condiții extreme de vreme
Reduced resistance to extreme weather conditions
Rezistență scăzută la apă/ umiditate
Reduced resistance to water / moisture
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CPL
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KT 212

KT 213

KT 214

KT 218

KT 219

KT 221

KT 222

KT 215

KT 216

KT 217

KT 223

KT 225

KT 226

KT 227

Construcții speciale
Special Constructions
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Construcții speciale
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Special Constructions

RO

Vă sprijinim în orice construcție specială de
uși. Echipa noastră de cercetare și dezvoltare
poate face față oricăror dificultăți de
construcție, oferind un rezultat excelent.

EN

We supports you in any special door
construction. Our R&D team can handle
any construction difficulties giving
an excellent result.

Ușă de intrare cu
geam integrat

Ușă de intrare cu parte
laterală blindată

Entrance door
with intergrated window.

Entrance door
with armored side part.

Ușă de intrare cu lumină
lateral cu bară orizontală de
inox

Ușă de intrare cu lumină
laterală cu bare de protecție

Entrance door with side-light
with horizontal inox bar rail.

Entrance door with one sidelight with protective bar rails.

Ușă securizată cu dublu canat

Ușă de intrare cu lucarnă și
două parți laterale de lumină

Double leaf security door.
Entrance door with dormer
window and two side-light.

kete-sa.gr
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Construcții speciale
Special Constructions
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Accesorii κατασκευές
Ειδικές
Accessories
Special
Construction

Πόρτες Ασφαλείας • Security Doors

50

kete-sa.gr

51

Accesorii
Accessories

GR

Adăugați-vă nota personală alegând dintr-o
gamă variată de butuci, butoane și
accesorii pentru uși.

EN

Add your personal touch by choosing from a
wide range of bards, knobs and accessories.
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Accesorii
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Accessories

smartphone

apple watch

fingerprint

transponder

X1R Smart

X1R EASY

Poate fi programat și controlat cu ușurință folosind Argo, o aplicație
pentru smartphone disponibilă atât pentru iOS, cât și pentru Android,
care permite adăugarea, ștergerea și modificarea permisiunilor de
acces la uși. Poate fi deschis cu smartphone, Apple Watch Series 3
și Series 4, carduri ISEO, carduri RFID preexistente, coduri PIN și
cititoare de amprente. X1R Smart stochează toate intrările și ieșirile
realizate prin comenzi electronice și mecanice. Datorită aplicației
Argo, administratorii pot vizualiza jurnalul ultimelor 1000 de
evenimente detectate pe ușă și pot trimite raportul prin e-mail.
Hidden External Reader este un cititor Bluetooth și RFID, fără
opțiune PIN, care poate fi instalat în interiorul ușii, pentru a avea din
exterior o soluție curată pentru suprafața ușii.

Broasca electronică motorizată care funcționează cu un motor
electric controlat de un microprocesor puternic, a garantat
funcționarea mecanică a cheii chiar și în cazul unei întreruperi de
alimentare. Este clasificat la nivelul maxim (7) pentru protecția
anti-efracție (EN12209). Poate fi deschis cu carduri ISEO, carduri
RFID preexistente, coduri PIN și telecomandă.

pin code

RFID credentials

It can be easily programmed and controlled using Argo,
a smartphone app available for both iOS and Android that allows
for door access permissions to be added, deleted and modified.
It can be opened with smartphone, Apple Watch Series 3 and
Series 4, ISEO cards, pre-existing RFID cards, PIN codes and
fingerprint readers. X1R Smart stores all entrances and exits
made by electronic and mechanical commands. Thanks to Argo
App administrators can view the log of the last 1000 events
detected on the door and send the report via e-mail. The Hidden
External Reader is a Bluetooth and RFID reader, with no PIN
option, that can be installed inside the door, in order to have
from the outside a clean door surface solution.

pin code

RFID credentials

Electronic motorized lock which works with an electric motor
controlled by a powerful microprocessor, guaranteed the
mechanical operation of the key even in case of power supply
failure. It is classified at the maximum level (7) for the antiintrusion protection (EN12209). It can be opened with ISEO
cards, pre-existing RFID cards, PIN codes and remote control.

Accesorii
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Accessories

Securemme

Cisa

Cisa Electric

Cisa Assix

Argos Alarm

Μαγνητικό Defender

Blocare din 4 mișcări, cu
catapultă care blochează pinii
de blocare în caz de lovire a
cilindrului făcând ușa de
nedeschis.

Broască pentru cilindru cu
mecanism de transmisie cu
cea mai mare protecție și
funcționare silențioasă.

Încuietoare cu cilindru cu al
doilea zăvor de siguranță,
care încuie zăvorul principal
când ușa este închisă.

Cilindru de securitate
cu 5 chei și 1 cheie de
construcție.

Alarmă cu autocontrol continuu pentru uși securizate

Apărătorul magnetic are o
rozetă rotativă care împiedică
pătrunderea oricărui obiect,
oferind siguranță maximă
încuietorii noastre.

Lock of 4 turns, with catapult
that blocks the locking pins
in case of cylinder bumping
making the door impermeable.

Lock for cylinder with
gear mechanism with the
highest protection and
quiet operation.

Cylinder lock with second
security latch, which locks
the main latch when
the door is closed.

Security cylinder
with 5 keys and
1 construction key.

• Vibrații senzori
• Iluminarea zonei în timpul deblocării ușii
• Notificare sonoră de încuiere-descuiere a ușii
• Sirenă

Continuous self-control alarm for security doors.
• Sensors vibration, defender violation, drilling of metal sheet
• Lighting of the area during the door unlocking
• Sound notification of locking-unlocking the door
• Siren

K22

Κ64

RS-3S

R50

Cilindru de securitate
cu 5 chei și 1 cheie de
construcție.

Cilindru de securitate cu
sistem de protecție
anti-ruptură.

Security cylinder
with 5 keys and
1 construction key.

Acest cilindru a obținut cel
mai mare punctaj posibil în
ceea ce privește securitatea,
potențialul de master keying și
fiabilitatea.

Security cylinder with breaksecure protection system.

Cilindru de securitate cu cheie
patentată de înaltă securitate și
rezistență la manipulare și
ridicare. Protejează împotriva
tentativelor de spargere și
manipulare.

This cylinder has obtained
the highest possible score
in terms of security,
master keying potential
and reliability.

Security cylinder with patented
high security key and resistance
to tampering and picking.
Protects against break-in and
tampering attempts.

Securemme
Mânere usi din aluminiu de culoare bronz, auriu sau argintiu.
Aluminum door handles in bronze, golden or silver color.

The magnetic defender has a
rotating rosette that prevents
the entry of any object,
providing maximum security
to our lock.

Accesorii
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Accessories

155
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1115
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1535

1605
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2005

2165

2215

2235
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2145

1137

1139

1127

2145

2015

2225

Rezistențăκατασκευές
la foc
Ειδικές
Fire Resistant
Special
Construction
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Rezistență la foc
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Fire Resistant

RO

O protecție completă a locuinței dumneavoastră
și a clădirii cu ușile tip SYMMETRICO. Uși
ignifuge cu rezistență 60 sau 120 minute, cu un
canat sau dublu canat, în functie de necesități și
preferințe. Ușile noastre sunt certificate conform
celei mai recente directive europene EN1634-1.
Ușile rezistente la foc Simetrico REI 60 sau REI
120 dețin certificat de performanță conform
Anexa nr.2 “Produse și familii de produse care
au conformitatea atestată printr-o procedură în
care este implicat un organism desemnat pentru
atestarea conformității produselor pentru
construcții”, eliberat de către Secretariatul Tehnic
al CTPC – poz. 346 “Uși pietonale de Securitate
și/sau rezistente la foc după criteriile de izolare
termica și etanșeitate BENATI RF”.
EN

A complete protection for your home and
your building facilities with the SYMMETRICO
type doors. Fireproof doors with resistance 60
or 120 minutes, single or double leaf,
depending your needs. Our doors are certified
according to the latest European Directive
EN1634-1.

DIMENSIUNI
STANDARD
Un canat
lățime (cm)
80-90-100-110-120-130
înălțime
(cm)
205-215
Dublu canat
lățime (cm)
140-160-180-200
înălțime
(cm)
205-215

STANDARDIZED
DIMENSIONS
Single Leaf
width (cm)
80-90-100-110-120
height (cm)
205-215
Double Leaf
width (cm)
140-160-180-200
height (cm)
205-215
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Termeni generali
General Use
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Termeni generali

66

General Use

RO

Uitați de imaginea pe care o aveți cu ușile vechi ale
depozitului. Noi schimbăm imaginea ușilor de uz
general, oferindu-vă un produs cu linii curate și cu o
gamă variată de culori.

DIMENSIUNI
STANDARD
Un canat
Lățime (cm)
de la 70 la 115 per 5cm
Înălțime (cm)
de la 200 la 220 per 5cm

EN

Forget the picture you have of the old warehouse
doors. We change the image of the general use
doors, giving you a product with clean lines and
with wide choice of colors.

Dublu canat
Lățime (cm)
de la 120 la 230 per 5cm
Înălțime (cm)
de la 200 la 220 per 5cm

STANDARDIZED
DIMENSIONS
Single Leaf
width (cm)
from 70 to 115 per 5cm
height (cm)
from 200 to 220 per 5cm
Double Leaf
width (cm)
from 120 to 230 per 5cm
height (cm)
from 200 to 220 per 5cm

kete-sa.gr
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*

Culorile pot varia de la mostrele reale. Utilizați
ghidul de culori.
Colors may vary from actual samples.
Use color guide.

